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BESZÁMOLÓ 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 

2019. február 21-én tartandó ülésére 

Tárgy: Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Király József képviselő úr 2019. február 12. napján a mellékelt interpellációt nyújtotta be 

lakossági hulladékok közszolgáltató részére történő leadásának rendjéről. 

 

Az interpellációval érintett kérdésekről az alábbiakban számolok be a Tisztelt Közgyűlésnek. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szabályokat Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

szabályozza.  

A Rendelet 28. §-a szerint „a közszolgáltató a Kecskemét 01069/108 és 13422/1 helyrajzi számú 

ingatlanokon hulladékudvarokat működtet, ahol a – nyitvatartási időben – egyes elkülönítetten 

gyűjtött hulladékok térítésmentes elhelyezését biztosítja a 23. § (1) bekezdése szerint vele 

szerződéses jogviszonyban álló ingatlanhasználó számára. A jogviszony igazolása az 

ingatlanhasználó kötelezettsége.” 

 

Az igazolási kötelezettség vonatkozásában a Rendelet 31. §-át a Közgyűlés, éppen az 

interpellációban is ismertetett társasházi, szövetkezeti lakástulajdonnal rendelkező személyek 

érdekében 2018-ban módosította. 

E szerint „társasházi, vagy lakásszövetkezeti ingatlan használója – amennyiben a közszolgáltatás 

díját nem közvetlenül a közszolgáltatónak fizeti - a közszolgáltatási díj megfizetését a közös 

képviselő, vagy a lakásszövetkezet elnökének írásbeli nyilatkozatával igazolja.” (Rendelet 31. § 

(2) bekezdés) 

 

A hulladékudvarok használatával kapcsolatos lehetőségekről, a szolgáltatás igénybevételének 

feltételeiről a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató 

hirdetményt tett közzé, amely jelenleg is elérhető a kft. honlapján. 

A hirdetmény tájékoztatást tartalmaz a hulladékudvarokban leadható hulladékfajtákról és azok 

mennyiségeiről. 

 

Az interpellációban bemutatott esetre vonatkozóan a 2018-ban bevezetett házhoz menő 

lomtalanítás adhat megoldást. A jelenlegi rendszerben e szolgáltatáselem bevezetésével 
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mindösszesen arra van szükség, hogy a közszolgáltatóval előre időpontot egyeztessen az ügyfél és 

az egyeztetett időpontban átadja a hulladékát elszállításra, legyen az szelektíven válogatott, vagy 

háztartási vegyes hulladék. 

 

Az interpellációban bemutatott esetben a közszolgáltató megfelelő tájékoztatást adott a veszélyes 

hulladékok vonatkozásában is, tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás csak 

a háztartási kommunális hulladék elszállítására vonatkozik. 

 

A fentiek alapján és az interpellációban jelzett esetek megfelelő kezelése érdekében az 

interpelláció alapján felhívtam a közszolgáltató figyelmét arra, hogy a lakossági tájékoztatók 

honlapon való elérhetőségét frissítse, illetve az ügyfélszolgálati munkatársak figyelmét hívja fel a 

pontos tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére. 

 

A szeletív hulladékgyűjtés és szállítás rendszerén 2018-ban bevezetett intézkedéseken kívül nem 

javaslok további változtatást. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolóban foglaltakat szíveskedjen tudomásul venni. 

 

Kecskemét, 2019. február 12. 

 

 

 

                                                              Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                                                           alpolgármester 
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 ....... /2019. (II.21).) határozata 
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az előadó-művészeti TAO pénzek eltörlésével kapcsolatban 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 6285-2/2019. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 


